
Урок № 11-12 

Дата: 13.11.2020 

Тема:  Правила розробки туристичних маршрутів. 

Мета: Охарактеризувати правила розробки туристичних маршрутів, розкрити їх призначення; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

           Туристський (туристичний) маршрут — попередньо спланована туристами або 

суб'єктом туристичної діяльності подорож, що може охоплювати один чи декілька 

туристських шляхів і характеризується визначеним порядком пересування туристів через 

певні географічні пункти. Складниками туристського маршруту є початковий, проміжні і 

кінцевий пункти, стежки і дороги, які їх з'єднують безпосередньо чи розгалуженнями. 

 
 

Поділ туристичних маршрутів за їх формою: 

 

П - початок маршруту, К - кінець маршруту, ПП - проміжні пункти. 

 

 

 



 

      Лінійний і кільцевий маршрути передбачають послідовне відвідування дестинацій. 

Різняться вони лише тим, що перша та остання дестинації в лінійних маршрутах 

знаходяться в різних, досить віддалених одне від одного місцях. А кільцевий тур 

організований так, що перше й останнє місця призначень збігаються або знаходяться поруч. 

Кожен із них має свої переваги та недоліки. Лінійний маршрут дозволяє зробити так званий 

«зріз», який розкриває все розмаїття певного регіону чи країни. Однак у цьому випадку 

туристи день за днем віддаляються від свого місця проживання. Отже, наприкінці туру 

групі доведеться здійснити досить тривалий і виснажливий переїзд «додому». Саме цього 

недоліку позбавлений кільцевий маршрут.  

        Радіальні маршрути характерні переважно для заміських екскурсійних поїздок. Вони 

як «промінці сонця» розходяться від туристичної дестинації та передбачають повернення 

тією ж дорогою. Радіальні маршрути притаманні вікенд-турам. Наприклад, група з Києва 

на вихідні приїжджає до Чернівців, де туристи зупиняються на ночівлю. Звідси вони 

здійснюють екскурсійну поїздку до Хотина та Кам'янця-Подільського з поверненням до 

Чернівців. Радіальні поїздки дуже добре комбінуються з іншими видами маршрутів. Це 

дозволяє відвідати цікаві об'єкти, розташовані неподалік від основного напрямку 

маршруту.  

     Результатом розробки маршруту є його картосхема. На ній умовною лінією наноситься 

шлях руху туристичної групи із зазначенням напрямку та способу пресування - автобусом 

чи іншим видом транспорту. Цей шлях прокладається по існуючих транспортних артеріях 

через дестинації, які наносяться на карту пунсонами. Всередині кожного пунсону 

різнокольоровими секторами позначаються основні послуги, що надаються в тому чи 

іншому місці призначення. На схемі ще можуть зазначатися проміжні відстані та, навіть, 

швидкість руху автобуса на окремих ділянках. 

     Розробка автобусного маршруту завершується узгодженням і затвердженням його 

паспорта та схеми, розрахунку кілометражу й часу використання автотранспорту. При 

прокладанні автобусного маршруту потрібно керуватися «Правилами дорожнього руху», 

«Статутом автомобільного транспорту», «Правилами перевезення пасажирів» та іншими 

відомчими нормативами.  

 



      Прикладом може слугувати ділянка маршруту міжнародного туру Буковиною: Порубне 

→ Чернівці → Вашківці → Вижниця → пер. Німчич → Берегомет → Порубне. Він 

розрахований на туристів із Румунії та може розглядатись як окремий вікенд-тур або 

українська ділянка транскордонного маршруту Чернівецькою областю та Сучавським 

повітом: 

 

 
 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке туристичний маршрут? 

2. Складіть схему лінійного, кільцевого та радіального маршруту по населеному пункту де 

ви живете. 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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